
  

 

 
 
 
 
 

18 de setembro de 2020 

Queridos Pastores e Líderes,  

Vivemos e ministramos em um mundo que está cada vez mais polarizado. Vemos 
uma ampliação das perspectivas de vários países do mundo e de indivíduos 
sobre questões que impactam nossas vidas. A polaridade que enfrentamos 
reflete opiniões divergentes sobre o que mais valorizamos, e somos 
impulsionados a viver em extremos. Ao mesmo tempo, o caminho do centro, ou 
posição moderada, foi caracterizado como “um sinal de fraqueza”. Este é 
certamente um desafio para uma igreja que foi definida via mídia (meio-termo) 
do Wesleyanismo, e devemos fazer um esforço consciente para recuperar nosso 
espaço. 
 
A palavra de Deus e nossa herança teológica nos encorajam a abraçar uma vida 
cheia do Espírito, na qual aquilo que cremos, nossas ações e afeições fluem de 
um coração reto. Este seria um bom momento para todos nós reavaliarmos 
nossas próprias vidas à luz dos critérios de Wesley para um coração reto: 
 

1. Você crê em Deus? Em Sua sabedoria, poder, justiça, misericórdia e 
verdade? Você anda pela fé e não pelo o que vê? 
 

2. Você crê em Jesus Cristo e se encontra arraigado nele? 
 

3. A sua fé está repleta de amor? O amor a Deus eliminou o amor as coisas 
do mundo? 
 

4. Você está cumprindo a vontade de Deus com uma atitude de “que não 
seja a minha vontade, mas a tua”? 
 

5. Seu coração está correto para com o seu próximo? Você ama seus 
inimigos? 
 

6. Você demonstra amor pelas obras? 1 
 
Um coração reto também é um coração pleno. Esta é a vida dos que são 
inteiramente santificados e resulta em um coração repleto das motivações certas 

                                                        
1 Para mais detalhes e mais informações sobre esse tópico, veja o capitulo 4 de “Why Have a Right Heart?” 

in Why Holiness? de Diane LeClerc. The Foundry Publishing, 2019.  
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para nossas ações. Nossas intenções importam quando se trata da maneira 
como respondemos uns aos outros e ao que encontramos no mundo. Quando 
temos o coração pleno, somos motivados a responder pelo desejo do bem, 
porque nosso objetivo é refletir o coração de Cristo em tudo o que fazemos. É 
por isso que continuamos a enfatizar nossa declaração de missão, fazer 
discípulos à semelhança de Cristo nas nações. 
 
Como discípulos à semelhança de Cristo, devemos tomar nossa cruz e seguir 
Jesus neste mundo. A cruz de Jesus foi de sofrimento por nós, e nosso ministério 
deve ser aquele em que nos derramamos em nome daqueles que não podem 
salvar a si mesmos. Este é o nosso mandamento bíblico e, portanto, devemos 
alimentar os famintos, dar água aos sedentos, vestir os nus, cuidar dos 
enfermos, visitar os prisioneiros, libertar os oprimidos e proclamar o ano do 
Senhor. Como pessoas da Santidade Wesleyana, nossas motivações devem 
sempre vir do coração de Cristo, resultando em comportamentos 
verdadeiramente cristãos. 
 
Dr. Bresee, o primeiro superintendente geral da Igreja do Nazareno, citava 
frequentemente uma frase bem conhecida: “No essencial, unidade. Nas questões 
não essenciais, liberdade, nas demais coisas, caridade.” Esta declaração reflete o 
amor de Cristo que deve estar no centro da vida de santidade. O amor de Cristo 
continuamente nos atrairá para o amor santo de Deus, resultando em práticas 
santas. Essas práticas não nos levam a extremos, mas se tornam o meio onde o 
amor de Cristo, vez após vez, nos enche de amor a Deus e ao próximo. Este 
meio é o espaço onde o povo de Deus se encontra consumido pelo desejo de 
refletir o amor santo de Deus para um mundo cada vez mais polarizado. Vamos 
recuperar nosso espaço! 
 
Graça e Paz, 
 
Junta de Superintendentes Gerais  
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